
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                Z Á P I S   č. 03/97 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne  7. 4.1997 
             v Klubu důchodců v Kuřimi, Popkova 1006 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni : Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
           RNDr.Igor Poledňák - zástupce starosty 
           MUDr.M.Dvořáčková, Jan Herman, Dr.D.Holman, 
           Ing.arch.M.Janča, MUDr.Z.Klírová, H.Krejčí, 
           Ing.M.Krupica, Ing.J.Marek, K.Múčková, Ing.J.Němec 
           Ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník, J.Kobzinek 
           Ing.F.Veselý - tajemník 
Omluven  : Ing.A.Jarůšek, 
 
Starosta zahájil jednání MZ v 17.05 hodin. 
 
Za ověřovatele zápisu navrženi Jan Herman a Ing.J.Němec. 
Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Do návrhové komise navrženi ing.arch.M.Janča a V.Zejda. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
Úvodem jednání přítomno 15 členů MZ. 
 

Program : 1. Majetkoprávní  úkony 
                 2. Výsledky     hospodaření    Města 
                    Kuřimi  v  r.1996 
                 3. Územní  plán  s.ú.Kuřim 
                 4. Fond  rozvoje  bydlení 
                 5. Pořadník  žadatelů  o  byt 
                 6. Činnost  SMK  v  r.1996, plán  na r.97 
                 7. Různé4 
 
Hlasováno o programu : pro 15 
 
 

1. Majetkoprávní  úkony 
 
1.1. FC Kuřim, fotbalový oddíl - pronájem místnosti v tribuně 
     stadionu v Kuřimi 
MZ  usn.  č.  1039/97  z  24.2.1997  schválilo  záměr  na adresný 
pronájem jedné místnosti v budově tribuny na stadionu FC Kuřim. 
Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek. 
Jedná  se  o  místnosti o  ploše  44  m2  a 15,4 m2, které slouží 
fotbalovému oddílu jako sklad materiálu a prádelna. 
Návrh  na usnesení  :. 
1053/97  - MZ  schvaluje  pronájem  místností v  tribuně stadionu 
     v Kuřimi  fotbalovému klubu Kuřim  na dobu neurčitou  s 6-ti 
měsíční  výpovědní lhůtou  za cenu  165,- Kč/m2/rok  s koef. II + 
cenu energií 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
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1.2. Ing.Josef Michl,  Brno,  Jabloňová  29  - dodatečný odprodej 
     pozemků zastavěných objektem autosalonu v Kuřimi 
Usn. MZ  č. 1036/97 z  24.2.1997 byl schválen  záměr na dodatečný 
odprodej  částí pozemků  dle  GP  zak.č. 1036-27/96  z 13.12.1996 
zastavěných objektem autosalonu v Kuřimi. 
Schválený záměr byl zveřejněn po dobu 30-ti dnů bez připomínek. 
V.Zejda navrhuje odprodej pozemku ve výši 500,-Kč/m2. 
Návrh  na usnesení  : 
1054/97  -  MZ  schvaluje  odprodej  částí  pozemků dle GP zak.č. 
     1036-27/96  z  13.12.1996  zastavěných  objektem  autosalonu 
v Kuřimi Ing.Josefu  Michlovi, Brno, Jabloňová čp.  29 (z parc.č. 
289/2 díl  "b" ve výměře 15  m2, z parc.č. 391  díl "a" ve výměře 
59 m2  a z parc.č.  399/2 díl "d"  ve výměře 29  m2) za cenu 500, 
- Kč/m2 pozemku. 
Díl  "e"  z  parc.č.  399/5  k.ú.Kuřim  rovněž zastavěný objektem 
autosalonu bude odprodán za cenu  200,- Kč/m2 pozemku (dle usn.MZ 
č.  1079/96 z  3.6.96 -  300,- Kč/m2  při nájmu,  200,- Kč/m2 při 
prodeji) 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 - schváleno 
 
V 17:20 se  dostavil na jednání  Dr.D.Holman - přítomno  16 členů 
MZ. 
 
1.3. Trubák  x  Malý  -  pronájem  id.  poloviny pozemku parc.č. 
     2086/18 k.ú.Kuřim 
MR svým usnesením číslo 32/97 ze dne 28.1.1997 schválila záměr na 
adresný pronájem id.poloviny pozemku parc.č. 2086/18 k.ú.Kuřim ve 
výměře  313 m2  p.Josefu Trubákovi  a Zdeňku  Malému za cenu 20,- 
Kč/m2/rok. 
Schválený  záměr byl  dne  29.1.1997  zveřejněn. V  zákonné 30-ti 
denní lhůtě  podal námitku p. Trubák (viz příloha). 
Dr.Poledňák  zrekapituloval vstřícné  kroky ze  strany města vůči 
     p.Trubákovi  - mat.č.1a).  Přesto však  za více  než 2  roky 
     nedošlo  mezi  p.Trubákem  a  p.Malým  k  dohodě  o  užívání 
     a  fin.vyrovnání  stavby  dvora,  navrhuje  schválit původní 
     záměr - odprodej id.poloviny pozemku p.Malému a p.Trubákovi. 
K.Múčková nesouhlasí  s výčtem vstřícných  kroků, domnívá se,  že 
     předkupní právo pozemku má ten,  kdo je vlastníkem stavby na 
     pozemku. 
Dr.Poledňák - předkupní právo by měl spoluvlastník pozemku nikoli 
     stavby.  Vlastnictvím   ideální  poloviny  pozemku   by  oba 
     podnikatelé  získali  rovnocenné  postavení  při  dohodě  či 
     soudním sporu o užívání dvora. 
J.Herman - kdo udržuje dvůr ? 
p.Malý   - oba. 
J.Herman - mám jiné zprávy. 
J.Trubák - stavba je v majetku  firmy Elprum, mohu ji oplotit. Ze 
     strany  p.Malého nebyla  ochota se  mnou jednat  o odprodeji 
     části dvora. 
Diskuze o ceně, kterou zaplatil p.Trubák za prodejnu a pozemek. 
Ing.Růžička  -  nebyly  vyčerpány  všechny  možnosti  dohody mezi 
           p.Trubákem a  Malým. Problém spočívá v  tom, že nebylo 
           zřízeno věcné  břemeno. 
V.Zejda - dotaz  na p.Malého a Trubáka : jste  ochotni se sejít a 
           domluvit ? 
p.Malý - ano. K dohodě nedošlo  proto, že p.Trubák nechtěl za 1/2 
          dvora 75.000 , ale 200.000. 
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p.Trubák - jsem vstřícný k  jednání, ale  p.Malý by  měl přijít  s 
           návrhem jednat. 
Po  živé  diskuzi  starosta   navrhuje  odložení  záležitosti  do 
           následujícího jednání MZ. 
Hlasováno  o  odložení  projednání  :  pro  7,proti  -  5, zdrž,4 
- neschváleno 
Dr.Poledňák se  domnívá, že by  MZ mělo schválit  pro tuto chvíli 
           alespoň pronájem pozemku  (dle předloženého usnesení). 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje adresný pronájem  id. poloviny 

     pozemku  parc.č.  2086/18  k.ú.Kuřim  o  výměře  313 m2 panu 
Josefu Trubákovi a panu Zdeňku Malému za cenu 20,- Kč/m2/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 8, proti 7, zdrž.1 - neschváleno 
     Protože  nedošlo k  žádné dohodě  mezi stranami, Dr.Poledňák 
vyzval  členy  zastupitelstva,  aby  se  přímo  účastnili jednání 
mezi oběma  podnikateli a zástupců  města, které bude  svoláno na 
MěÚ. 
 
1.4. KARLEN - odprodej části pozemku parc.č. 399/2 k.ú.Kuřim 
Usn.  MZ  č.  1040/97  z  24.2.97  byl  schválen záměr na adresný 
odprodej  části pozemku  parc.č.  399/2  k.ú.Kuřim s  výměrou dle 
nového GP  pod prodejnou čp. 1263,  ul. Tyršova za cenu  500,- Kč 
tomu,  komu ji  stávající vlastník  prodejny firmy  KARLEN s.r.o. 
prodá, nebo  zástavnímu věřiteli. 
Schválený záměr byl 30 dnů zveřejněn, bez připomínek. 
J.Herman  navrhuje  doplnit  usnesení  o  dovětek  "1. zástavnímu 
           věřiteli". 
Návrh na  usnesení : 
1055/97  -  MZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku parc.č. 399/2 
     k.ú.Kuřim s  výměrou dle nového  GP pod prodejnou  čp. 1263, 
ul. Tyršova v Kuřimi za cenu  500,- Kč/m2 tomu, komu ji stávající 
vlastník  prodejny  firmy  KARLEN,  s.r.o.  prodá,  nebo  prvnímu 
zástavnímu věřiteli 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
1.5. Smejkal René, Předklášteří, Nezvalova  1322 -  odstoupení od 
     nájemní  smlouvy  na  pronájem  části  pozemku parc.č.2615/1 
     k.ú.Kuřim k vybudování autobazaru 
MZ usn.č. 1001/97 z 13.1.1997 schválilo krátkodobý pronájem části 
poz.parc.č. 2615/1  k.ú.Kuřim (zemník) ve výměře  cca 600 m2 panu 
Smejkalovi za cenu 50,-Kč/m2/rok na  dobu určitou 1,5 roku, která 
po uplynutí přechází v dobu neurčitou s výpovědní lhůtou půl roku 
s podmínkou,  že  na  pozemku  nebudou  budovány  stavby trvalého 
charakteru. 
Dne 26.2.1997 pan Smejkal  odstoupil od záměru. 
Dr.Poledňák  informoval  zastupitele,  že  o  odkoupení zeminy ze 
           zemníku  má zájem ČKD  Blansko na rekultivaci skládky, 
           jsou ochotni současně udělat přeložku vysokého napětí. 
Návrh na usnesení : 
1056/97 - MZ ruší usnesení č. 1001/97  ze dne 13.1.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
1.6. Votava  Miloš, Kuřim, Na  Královkách 929 -  žádost o souhlas 
     města k oplocení pozemku parc.č. 3638,3639 k.ú.Kuřim - příl.1 
Pan Votava  požádal o souhlas  města - jako  vlastníka sousedního 
pozemku (parc.č. 3669/1 les) k oplocení pozemků parc.č. 3638,3639 
rozdělených na zahrádky. Komise  ŽP vyslovila nesouhlas, Lesy ČR, 
s.p. z  titulu odborného lesního  hospodáře souhlasí s  podmínkou 
souhlasu vlastníka  lesa t.j. Města Kuřimi  a dále za předpokladu 
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dodržení 4  m volného pásu  od lesního pozemku.  Záměr na zřízení 
zahrádek je  v souladu s  ÚPD - lokalita  označena jako rekreační 
oblast. 
MR dne 25.3.97 v uvedené věci nepřijala žádné usnesení. 
Dr.Poledňák  -  zásahy  do  krajiny  jsou  m.j. v kompetenci OKÚ. 
           Komise  ŽP   nedoporučuje  další  zásahy   do  krajiny 
           (rozparcelování  na  malé   pozemky  -  narušení  rázu 
           krajiny). 
V.Zejda  nesouhlasí  s  živelným  zaplocováním lokality, navrhuje 
           řešit celou  oblast komplexně -  odložit projednání do 
           doby schválení ÚP a regulativů. 
Ing.Hadlač navrhuje  vyčkat se souhlasem  na stanovisko životního 
           prostředí OKÚ. 
Dr.Holman - pokud  v této lokalitě není v  plánech nic jiného než 
           rekreační oblast (vlastník už zřejmě prodal pozemek na 
           zahrádky), podporuje oplocení zahrádek. 
Ing.J.Němec  a  H.Krejčí  vyjádřili  rovněž  souhlas  s oplocením 
           zahrádek. 
Návrh na usnesení : 
1057/97  -  MZ  souhlasí  s  vydáním  povolení k oplocení pozemků 
     parc.č.  3638/1-3638/8  k.ú.Kuřim  dle  GP  zak.č.  908-1/96 
z 17.1.1996  za předpokladu  dodržení  ust.  zák.č. 50/76  Sb. ve 
znění  pozdějších změn  a předpisů  a dodržení  podmínek Lesů  ČR 
s.p. z 7.1.1997. 
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 4 - schváleno 
 
 

2. Výsledky     hospodaření    Města 
     Kuřimi  v  r.1996 
1.2. 
Výsledky  hospodaření  k  31.12.1996  zpracoval  p.Zdeněk Kříž, 
vedoucí finančního odboru - bez připomínek. 
 
     Současně byl  předložen : 
- Přehled příjmů z dotací a výnosů daní od r.1994-96 
- Stav čerpání fondu rozvoje bydlení k 31.12.96 : 
     příjmy celkem 2 949 437,40 Kč 
     výdaje celkem 2 002 980,-Kč 
     zůstatek        946 457,40 Kč 
- Stav  střediska privatizace bytového fondu k 31.12.96  (příloha 
  mat.č.3): 
     příjmy celkem 25 111 072,60 Kč 
     výdaje celkem 12 563 175,70 Kč 
     zůstatek      12 547 896,90 Kč 
- Stav čerpání  kulturního fondu k 31.12.96 
- Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města za r.1996 : 
  Přezkoumání bylo  provedeno na základě  žádosti města a  zákona 
  č.403/92 Sb §5 o  okresních úřadech . Účetní uzávěrka 
města Kuřim za r. 1996 byla ověřena "s výhradou" (mat.č.14). 
Návrh na usnesení : 
1058/97 - MZ schvaluje výsledky hospodaření Města Kuřimi za rok 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
Návrh na usnesení : 
1059/97  -  MZ  bere  na  vědomí  zprávu  o  přezkoumání výsledků 
     hospodaření města Kuřim za rok 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
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Návrh na usnesení : 
1060/97 -  MZ bere na  vědomí stav financí  Fondu rozvoje bydlení 
     a Střediska privatizace bytového fondu k 31.12.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
Návrh na usnesení : 
1061/97  - MZ  schvaluje  čerpání  kulturního fondu  k 31.12.1996 
     a  ukládá započítat  vyplacené  příspěvky  za rok  1996 (viz 
rozbor hospodaření - výdaje kapitola  741) ve výši 532,2 tisíc Kč 
oproti zůstatku kulturního fondu 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Krátká diskuze : 
J.Herman navrhuje z přebytku (téměř 30 mil.) neuhradit úvěr města 
     ve výši 10 mil. 
Z.Kříž  -  úvěr  byl  pořízen  na  investiční činnost, inflace ve 
     stavebnictví za  rok je 17-18 %.  Proto je výhodnější platit 
     úvěr, než platit v hotovosti, jedná se o úvěr únosný. 
J.Herman - úvěr se bral na  výstavbu TKR, pro příští rok navrhuje 
     splatit dluhy. 
Ing.Růžička  -  v  tuto  chvíli  je  výhodnější  splácet  úvěr ve 
     stávajícím režimu. 
Dr.Poledňák-   peníze  jsou   zčásti  pouze   průběžnou  položkou 
     a z  velké části  získány prodejem  bytů a  určeny zpětně do 
     bydlení 
 
 
2.2. Žádost TJ Sokol Kuřim o příspěvek na obnovu sokolovny 
J.Herman se domnívá, že postup opravy  sokolovny je "chaotický". 
     Navrhuje,  aby  odbor  výstavby prováděl  stavební dozor. 
Dr.Holman sdílí obavy p.Hermana, město  by mělo jednat s TJ Sokol 
     o  odborné pomoci  při výstavbě   s tím,  že Sokol  by městu 
     poskytlo  bezplatný  pronájem  sokolovny  na  kulturní  nebo 
     sportovní akce. 
Starosta  a  Dr.Poledňák  nesdílí  obavy  p.Hermana a Dr.Holmana. 
     Domnívají se,  že Sokol má dostatek odborníků ale součinnost 
     s městem je však možná. 
Oproti    původnímu   návrhu    usnesení , Dr.Poledňák   navrhuje 
neposkytovat  příspěvek z  Fondu na  podporu kulturní  a spolkové 
činnosti. 
Návrh na usnesení : 
1062/97  -  MZ  schvaluje  příspěvek  TJ  Sokol  Kuřim  na obnovu 
     sokolovny ve výši 200.000,-Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
2.3. Žádost obce Chudčice o příspěvek 150.000,-Kč 
Zastupitelé  souhlasí  s  poskytnutím  půjčky  a  souhlasí rovněž 
s návrhem Dr.Poledňáka zhodnotit tuto půjčku 10% ročním úrokem. 
Návrh na usnesení : 
1063/97 -  MZ schvaluje půjčku obci  Chudčice ve výši 150.000,-Kč 
     s roční  úrokovou mírou 10% v  případě, že o ni  požádá obec 
Chudčice zastupitelstvo města Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
Přestávka 18.35 - 19.00 hodin. 
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3. Územní  plán  s.ú.Kuřim 
     Stanovisko města ke konceptu  ÚPn, alternativu "B" zpracoval 
ing.arch.M.Hadlač.  Do tohoto  stanoviska byly  zapracovány změny 
odboru výstavby  a změny schválené na  zasedání MR dne 25.3.1996. 
Rozpor  je  v  otázce  lokality  Lipovské  rybníky - křižovatky a 
rezervy pro věznici 
Přítomen jednání byl ing.arch.Michal Hadlač. 
Ing.Hadlač hovořil k připomínce MR  z jednání dne 25.3.97 ve věci 
           řešení komunikace v lokalitě Lipovské rybníky. 
Ing.Růžička  - věznice  má své  záměry rozvoje.  Prefa a  věznice 
           nesouhlasí  s komunikací mezi oběma  objekty. Město by 
           mělo trvat na přeřešení  komunikace na plochu nezbytně 
           nutnou,  poloměr  oblouku  komunikace  je třeba řešit 
           úsporněji. 
Ing.Hadlač  -  připomínky  budou  předneseny  na  OKÚ na referátu 
           dopravy. 
           Dále  krátce  pohovořil  k  rozvoji  výstavby v Kuřimi 
           -Podlesí:  stanoviska prozatím  všech dotčených orgánů 
           jsou  záporná,  firma  STAVKONT,  která  má  v uvedené 
           lokalitě   stavební   záměry    podala   odvolání   na 
           ministerstvo do Prahy. 
Návrh na usnesení : 
1064/97  -   MZ  schvaluje  stanovisko  města   ke  konceptu  ÚP, 
     alternativa  "B" s  tím, že  trvá na  své připomínce ohledně 
lokality Lipovské rybníky 
Hlasováno o návrhu : pro 15, proti 1 - schváleno 
 
 

4. Fond  rozvoje  bydlení 
 
     Usnesením   MZ  1018/97   bylo  vyhlášeno   výběrové  řízení 
a poskytnutí  půjček z  Fondu rozvoje  bydlení občanům  Kuřimi. K 
17.3.97  bylo  podáno  30  žádostí,  jejichž  seznam projednala a 
schválila MR usn.č. 143/97 na svém jednání dne 25.3.97. 
Bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1065 - MZ schvaluje převod 270.000,-Kč z "Fondu privatizace bytů" 
     do "Fondu rozvoje bydlení" a  poskytnutí půjček z FRB v roce 
1997 žadatelům dle seznamu 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 

5. Pořadník  žadatelů  o  byt 
 
     Pořadník  č.4 byl  projednán a  schválen na  jednání MR  dne 
25.3.97 usnesením  č.155/97. Členům MZ byl  rozeslán k informaci, 
nebylo přijato žádné usnesení. 
Bez připomínek. 
 
 

6. Činnost  SMK  v  r.1996, plán  na r.97 
 
     Rozbor  zpracoval  ředitel  Služeb  města Kuřimi p.František 
Mikš, byl projednán a schválen na jednání městské rady. 
     Z  rozboru vyplývá  ztráta v  r.1996 ve  výši 66.500,70  Kč. 
Nebylo přijato žádné usnesení, bez připomínek. 
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7. Různé 
 
7.1. Manželé  Podborských,  Kuřim,   Jungmannova  866  -  žádost 
     o odprodej bytu za cenu platnou v měsíci březnu 
Česká  spořitelna   nestihla  do  konce   měsíce  března  vyřídit 
man.Podborským úvěr.  Tito žádají o  schválení odprodeje bytu  za 
cenu platnou v měsíci (březen), v němž byla žádost podána. 
Návrh na usnesení : 
1066/97 - MZ schvaluje žádost  manželů Podborských, č.j.1765/97 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.6 - schváleno 
 
7.2. Eduard Steinhauser,  nám.Osvobození 847,  Kuřim -  žádost o 
     uzavření dohody na pronájem bytu 
Manželé Steinhauserovi od r. 1991 užívají obecní byt bez právního 
titulu, z kteréhož důvodu s nimi nebyla uzavřena nájemní smlouva. 
J.Herman    - jak je možné, že byt obývá bez dekretu ? 
Ing.Krupica - v dřívější době automaticky přecházelo nájemní právo na 
          toho,  kdo byl  v  bytě  přihlášen, tato  záležitost se 
           udála v době, kdy jsi byl ještě člen bytové komise. 
Dr.Poledňák    navrhuje    projednání    neoprávněně    obývaných 
           ("nabouraných")  bytů  odložit  (podobný  případ je na 
           ul.Bezručova,  kde  rodina  Bikarů  bydlí  rovněž  bez 
           právního   titulu),  neboť   se  zvažuje  přepracování 
           bodování v  žádostí o byt a  celá koncepce přidělování 
           bytů. 
Ing.Krupica nedoporučuje legalizaci "nabourávání bytů". 
J.Herman - je  ošetřeno ve vyhlášce o prodeji  bytů jejich prodej 
           v těchto případech? 
Dr.Poledňák - ano, kdo nemá řádnou nájemní smlouvu, tomu není byt 
           prodán. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje žádost manželů Steinhauserovým o přidělení bytu 
Hlasováno o návrhu : pro 3, proti 7, zdrž.6 - neschváleno 
 
 
7.3. Příkaz k převodu peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva 
     za 4. čtvrtletí 1996 
Dle  Předpisu  MZ  ze  dne  27.3.1995  finanční  odbor na základě 
podkladů docházky předložil návrh odměn členům MZ, MR a komisí MR 
za činnost ve 4. čtvrtletí r.96. 
Pan Herman připomínkoval materiál, neboť je v něm veden jako člen 
     komise kontrolní. 
Z.Kříž - materiál bude opraven. 
Návrh na usnesení : 
1067/97  -  MZ  schvaluje  převod  peněz  dle  Předpisu Městského 
     zastupitelstva Kuřimi za IV. čtvrtletí 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.3 - schváleno 
 
 
7.4. Dřevokazná  houba v bytě  p.Burianové, Kuřim, Na  Královkách 
     899 
Na jednání  MZ dne 24.2.97  Mgr.J.Zorník přednesl interpelaci,  v 
níž  žádá  prošetření  případu  p.Burianové,  v  jejímž sklepě se 
nachází dřevokazná houba. 
     K interpelaci se vyjádřil odbor  správy bytů a bylo vyžádáno 
stanovisko  s  doporučením  na   odstranění,  odborníka  v  oboru 
dřevokazných hub, ing.A.Černého Dr.Sc (mat.č.12a). 
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Ing.Růžička ubezpečil  Mrg.Zorníka, záležitost je  v řešení, bude 
     zjištěn rozsah škody a provedena náprava. 
Ing.Veselý  vysvětlil  postup  stavebních  úprav  při odstranění 
     závad. 
 
 
7.5. Doplnění  vyhlášky o jednacím  řádu Městského zastupitelstva 
     ze dne 26.6.1995 - vyřizování interpelací 
Starosta města na základě  připomínek členů MZ předkládá doplnění 
vyhlášky  č.6/95  o  jednacím   řádu  MZ.  Doplnění  se  týkající 
předkládání a řešení interpelací členů MZ. 
Dr.Holman připomínkoval formulaci v bodu 2 - mat.č.13 
Návrh na usnesení : 
1068/97 -  MZ schvaluje dodatek  k vyhlášce města  Kuřimi č. 6/95 
     o jednacím řádu městského zastupitelstva 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
7.6. Návrh na zřízení internetového pracoviště pro MÚ Kuřim 
     Návrh spočívá  v připojení MÚ  Kuřim na síť  Internetu. Tato 
přípojka by byla zřízena v  budově  Městské knihovny, kde by byla 
přístupna veřejnosti. 
Dr.Poledňák -  město by přispělo  na zřízení veřejné  internetové 
           čítárny v Kuřimi nákladem cca  10-15 tis. Provoz by si 
           hradili sami účastníci. 
Pan  J.Brabec  z  novin  Zlobice  -  p.Průšvic  zřídil "Kuřimskou 
           schránku" na  internetu. Do měsíce  by i část  Zlobice 
           měla v internetu vycházet. 
Návrh na usnesení : 
1069/97  - MZ  souhlasí se  zřízením veřejné  internetové čítárny 
     v kuřimské knihovně s finančním limitem pořizovacích nákladů 
pro obec do 15.000,-Kč. Provoz bude hrazen uživateli 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
7.7. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Dr.Holman podal  návrh na vyhlášení  dalšího kola na  poskytování 
příspěvků  z kulturního  fondu,  s  termínem podávání  žádostí do 
7.5.97. 
Návrh na usnesení : 
1070/97 -  MZ schvaluje vyhlášení dalšího  kolo výběrového řízení 
     na čerpání příspěvků z Fondu  na podporu kulturní a spolkové 
činnosti. Žádosti je možno podávat na MěÚ do 7.5.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
7.8. Ochranná síť na ZŠ Jungmannova 
Dr.Holman   žádá  o   zakoupení  zábranné   sítě  na   hřiště  ZŠ 
Jungmannova. 
Návrh na usnesení : 
1071/97  -  MZ  schvaluje  nákup   zábranné  sítě  na  hřiště  ZŠ 
     Jungmannova 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
7.9. Půdní vestavby - užívání veřejného prostranství 
Pan  V.Zejda navrhuje  vysadit  pokutu  nebo poplatek  za užívání 
veřejného  prostranství  těm  dodavatelům  půdních vestaveb,kteří 
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neuvedou  stavební   dvory  do  30.4.do   původního  stavu.  Žádá 
průběžně odstraňovat  suť z veřejných prostor. 
Návrh na usnesení : 
1072/97 -  MZ ukládá vedení města  projednat s dodavateli půdních 
     vestaveb  uvedení  stavebních  dvorů  do  náležitého  stavu, 
odpovídajícímu  uzavřeným  smlouvám  o  výstavbě  s  termínem  do 
30.4.1997. Po  tomto termínu ukládá  vyměřit poplatky za  užívání 
veřejného prostranství dle příslušné vyhlášky 
Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 - schváleno 
 
J.Herman  poděkoval starostovi  za kladné  vyřízení interpelace z 
           předchozího  jednání  MZ  ve  věci  odstranění  záboru 
           chodníku a části vozovky na ul Tišnovská firmou Elstav. 
 
 
Interpelace : 
J.Herman - ve večerních  hodinách jsou  některé komunikace Kuřimi 
           neprůjezdné   pro  požární   vozidla.  Žádá  zajištění 
           pořádku policií. 
 
Paní K.Múčková  se dotázala, zda bude  vysílání kabelové televize 
           rozšířeno o vysílání stanice Prima. 
Ing.Veselý - město provede  měření úrovně signálu, po vyhodnocení 
          bude posouzena možnost připojení stanic Prima a Markýza. 
 
Ing.Jan Brabec (pracovník  OKÚ)  se  dotázal  starosty,  zda   je 
          respektováno  zrušení  usnesení  MR  34/94/95  a  99/95 
          Okresním  úřadem  Brno-venkov  -  (těmito usneseními MR 
          schválila účast ing.Dr.J.Marka,  J.Vozdeckého a P.Vodky 
          na jednání MR do funkce poradců). 
Ing.Růžička - rozhodnutí OKÚ  bylo respektováno, ale dotyční jsou 
          zváni jiným způsobem. 
Dr.Poledňák -  byl jsem pověřen,  abych je podle  potřeby zval na 
           jednání rady. 
Ing.Brabec -  není ale možné zvát  k celému jednání, nýbrž  jen k 
           části, která se jich týká. 
Dr.Holman  -  přizváním  odborníků   na  jednání  se  může  pouze 
           zkvalitnit rozhodování rady. Tito lidé se dostavují na 
           jednání ve svém volném čase bez nároku na odměnu. 
 
Ing.Jan Brabec  ke zrušenému  usnesení  MR  ve  věci   kompetencí 
           zastupování starosty jeho zástupcem. 
Ing.Růžička -  dosud nebylo zjištěno, kolik bylo  takto podepsáno 
           smluv, úkol byl na  poradě vedení zadán p.Poledňákovi, 
           osobně listovat  v šanonech a  pátrat o kolik  případů 
           jde odmítám. 
Dr.Poledňák  se nedomnívá, že by tento úkol měl splnit on. 
Ing.Růžička - pro tuto chvíli informace k dispozici nejsou. 
 
Starosta  požádal  návrhovou   komisi  k  rekapitulaci  přijatých 
usnesení. 
 
1053/97 - MZ  schvaluje  pronájem  místností  v  tribuně stadionu 
     v Kuřimi  fotbalovému klubu Kuřim  na dobu neurčitou  s 6-ti 
     měsíční výpovědní lhůtou za cenu  165,- Kč/m2/rok s koef. II 
     + cenu energií 
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1054/97 - MZ  schvaluje  odprodej  částí  pozemků  dle GP zak. č. 
     1036-27/96  z  13.12.1996  zastavěných  objektem  autosalonu 
     v  Kuřimi  Ing.Josefu  Michlovi,   Brno,  Jabloňová  čp.  29 
     (z parc.č. 289/2 díl "b" ve  výměře 15 m2, z parc.č. 391 díl 
     "a" ve výměře  59 m2 a z parc.č. 399/2  díl "d" ve výměře 29 
     m2) za cenu 500, - Kč/m2 pozemku. 
     Díl "e" z parc.č.  399/5 k.ú.Kuřim rovněž zastavěný objektem 
     autosalonu bude  odprodán za cenu  200,- Kč/m2 pozemku  (dle 
     usn.MZ č.1079/96 z 3.6.96 - 300,-Kč/m2 při nájmu, 200,-Kč/m2 
     při prodeji) 
 
1055/97 - MZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku  parc. č. 399/2 
     k.ú.Kuřim s  výměrou dle nového  GP pod prodejnou  čp. 1263, 
     ul.  Tyršova v  Kuřimi za   cenu 500,-  Kč/m2 tomu,  komu ji 
     stávající vlastník prodejny firmy KARLEN, s.r.o. prodá, nebo 
     prvnímu zástavnímu věřiteli 
 
1056/97 - MZ ruší usnesení č. 1001/97  ze dne 13.1.1997 
 
1057/97 - MZ  souhlasí  s  vydáním  povolení  k  oplocení pozemků 
     parc.č.  3638/1-3638/8  k.ú.Kuřim  dle  GP  zak.č.  908-1/96 
     z 17.1.1996 za předpokladu dodržení ust. zák.č. 50/76 Sb. ve 
     znění pozdějších změn a předpisů a dodržení podmínek Lesů ČR 
     s.p. z 7.1.1997. 
 
1058/97 - MZ schvaluje  výsledky hospodaření Města Kuřimi za rok 
     1996 
 
1059/97 - MZ  bere  na  vědomí  zprávu  o  přezkoumání  výsledků 
     hospodaření města Kuřim za rok 1996 
 
1060/97 - MZ bere na  vědomí stav financí  Fondu rozvoje bydlení 
     a Střediska privatizace bytového fondu k 31.12.1996 
 
1061/97 - MZ  schvaluje  čerpání  kulturního  fondu  k 31.12.1996 
     a  ukládá  započítat vyplacené  příspěvky za  rok 1996  (viz 
     rozbor  hospodaření -  výdaje  kapitola  741) ve  výši 532,2 
     tisíc Kč oproti zůstatku kulturního fondu 
 
1062/97 - MZ schvaluje  příspěvek  TJ  Sokol  Kuřim   na  obnovu 
     sokolovny ve výši 200.000,-Kč. 
 
1063/97 - MZ schvaluje  půjčku obci  Chudčice ve výši 150.000,-Kč 
     s roční  úrokovou mírou 10% v  případě, že o ni  požádá obec 
     Chudčice zastupitelstvo města Kuřimi 
 
1064/97 - MZ  schvaluje  stanovisko   města   ke   konceptu  ÚP, 
     alternativa  "B" s  tím, že  trvá na  své připomínce ohledně 
     lokality Lipovské rybníky 
 
1065 - MZ schvaluje převod 270.000,-Kč z "Fondu privatizace bytů" 
     do "Fondu rozvoje bydlení" a  poskytnutí půjček z FRB v roce 
     1997 žadatelům dle seznamu 
 
1066/97 - MZ schvaluje žádost  manželů Podborských, č.j.1765/97 
 
1067/97 - MZ  schvaluje  převod  peněz  dle  Předpisu  Městského 
     zastupitelstva Kuřimi za IV. čtvrtletí 1996 
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1068/97 - MZ schvaluje  dodatek  k vyhlášce města  Kuřimi č. 6/95 
     o jednacím řádu městského zastupitelstva 
 
1069/97 - MZ souhlasí  se  zřízením  veřejné  internetové čítárny 
     v kuřimské knihovně s finančním limitem pořizovacích nákladů 
     pro obec do 15.000,-Kč. Provoz bude hrazen uživateli 
 
1070/97 - MZ schvaluje  vyhlášení dalšího  kolo výběrového řízení 
     na čerpání příspěvků z Fondu  na podporu kulturní a spolkové 
     činnosti. Žádosti je možno podávat na MěÚ do 7.5.1997 
 
1071/97 - MZ  schvaluje  nákup   zábranné  sítě  na   hřiště  ZŠ 
     Jungmannova 
 
1072/97 - MZ ukládá  vedení města  projednat s dodavateli půdních 
     vestaveb  uvedení  stavebních  dvorů  do  náležitého  stavu, 
     odpovídajícímu uzavřeným  smlouvám o výstavbě  s termínem do 
     30.4.1997.  Po  tomto  termínu  ukládá  vyměřit  poplatky za 
     užívání veřejného prostranství dle příslušné vyhlášky 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 16 
Starosta ukončil jednání MZ v 20:35 hodin. 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
Zapsala Stražovská 
V Kuřimi 7.4.1997 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
1a) Námitka p.J.Trubáka - pronájem pozemku 
2.  Výsledky hospodaření města v r. 1996 
3.  Přehled  příjmů  m.Kuřimi,  čerpání  fondu  rozvoje bydlení k 
    31.12.96, stav střediska  privatizace bytového fondu 
4.  Stav čerpání  KF k  31.12.96,žádost TJ  Sokol Kuřim, Chudčice 
    -žádost o půjčku 
5.  ÚP Kuřimi alternativa "B" 
6.  Fond rozvoje bydlení 
7.  Pořadník č.4 o pronájem bytu 
8.  Rozbor hospodaření SMK v r.1996 
9.  Žádost manž. Podborských - ceny bytu 
10. E.Steinhauser- žádost o přidělení bytu 
11. Příkaz k převodu peněz MZ, MZ a komisím MR 
12. Dřevokazná houba Na Královkách 899 
12a) Znalecký posudek k mat.12 
13) Dodatek k vyhlášce č.6/95 o jednacím řádu MZ 
14) Audit hospodaření Města Kuřimi za r.1996 
15) Návrh na zřízení internetového pracoviště 
16) Usnesení návrhové komise 
17) Prezenční listina 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing.Jaromír  N Ě M E C                        Jan  H E R M A N 
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